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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anemia pada ibu hamil menjadi masalah di dunia, karena anemia pada 

ibu hamil sangat erat kaitannya dengan mortalitas dan morbiditas pada ibu dan 

bayi termasuk resiko keguguran, lahir mati, rematuritas, berat bayi lahir 

rendah World Health Organization (WHO, 2014). 

Berdasarkan data WHO angka kejadian anemia pada ibu hamil secara 

global sebanyak 28-36 juta orang, sedangkan jumlah anemia tertinggi berada 

di Asia, yaitu sebanyak 12-22 juta orang, dan yang terendah berada di Oceania 

atau kawasan di Samudera Pasifik sekitar 100-200 orang (WHO, 2011). 

Prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia sebesar 37,1 % 

(Riskesdas, 2013). Pemberian tablet Fe di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 

85 %, prevalensi ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2011 

sebesar 83,3% (Kementerian Kesehatan RI, 2013). 

Prevalensi anemia di Jawa Tengah, ibu hamil yang mendapatkan tablet 

Fe pada tahun 2015, mencapai 90,74 %, mengalami penurunan bila 

dibandingkan pada tahun 2012, sebanyak 91,77 %, dimana wilayah yang 

tertinggi terdapat di Kabupaten Kebumen 90,77 % dan terendah terdapat di 

Kabupaten Kendal sebanyak 70,48 % (Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 

2013). 

Sementara prevalensi ibu hamil pada bulan Agustus 2016 sebanyak 

13.757 orang, sedangkan ibu hamil yang mengalami anemia sebanyak 925 
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orang (Dinkes Sukoharjo, 2016). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Baki Sukoharjo, program pemberian tablet Fe sudah diberikan 

kepada ibu hamil di setiap desa masing-masing. Pada bulan September sampai 

dengan November 2016 jumlah ibu hamil sebanyak 1.230 orang dan yang 

mengalami anemia sebanyak 58 orang (Puskesmas Baki Sukoharjo, 2016). 

Peneliti melakukan wawancara terhadap 10 ibu hamil di poli kebidanan 

Puskesmas Baki Sukoharjo, didapatkan hasil 7 ibu hamil tidak mengetahui 

tentang apa saja faktor penghambat penyerapan zat besi, kebiasaan minum 

obat tablet Fe yang baik, dan memeriksakan kecacingan pada kehamilan. 

Hasil penelitian di wilayah kerja Puskesmas Mataram menyatakan 

bahwa pengaruh kecacingan terhadap kehamilan (Kadar Hb dan tinggi fundus 

uteri) dengan nilai P value = 0.00, terdapat pengaruh kecacingan terhadap 

persalinan (lama persalinan dan berat badan lahir bayi), dengan nilai P value= 

0.00. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa kadar Hb, tinggi fundus 

uteri, lama persalinan, dan berat badan badan lahir bayi dipengaruhi oleh 

kecacingan pada saat kehamilan, dimana ibu saat hamil menderita kecacingan 

dan tidak diberikan terapi memberikan resiko yang besar untuk mengalami 

masalah dalam kehamilan dan persalinan (Sulianty, A, 2013). 

Upaya untuk menanggulangi permasalah tersebut perlu diberikan 

dukungan kepada ibu hamil dengan cara diberikan poster agar bisa 

mengurangi terjadinya  anemia pada kehamilan. Keberadaan poster sangat 
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menarik karena memadukan unsur kata yang singkat dan gambar dalam satu 

tempat, sehingga memungkinkan untuk para pembaca agar mudah 

membacanya (Sofiansyah, 2010). 

Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar dan motivasi 

merupakan suatu dorongan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu, 

dan juga sebagai pemberi arah dalam tingkah lakunya, salah satunya dengan 

dorongan seseorang untuk belajar (Dimyanti, 2009). 

Hasil penelitian di Mlandingan (Situbondo) menyatakan bahwa hampir  

setengah responden mempunyai motivasi kurang dalam mengkonsumsi tablet 

Fe sebanyak 14 responden (45.2%) dan berdasarkan hasil penelitian ini 

terdapat 31 responden didapatkan hampir setengah responden mempunyai 

otivasi kurang (<60%) dalam mengkonsumsi tablet Fe sebanyak 14 responden 

(45.2%), sebagian kecil responden mempunyai motivasi baik (>75%) dalam 

mengkonsumsi tablet Fe sebanyak 7 responden.  Hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa motivasi mempengaruhi ibu hamil dalam mengkonsumsi 

tablet Fe (Praditiya, F, 2014). 

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan melihat prevalensi anemia 

secara dunia dan Indonesia, serta melihat dari pemberian motivasi serta 

manfaat poster maka penelitian sangat tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang  “Hubungan Pemberian Poster terhadap Motivasi Pencegahan Anemia 
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pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Baki Sukoharjo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan pemberian poster terhadap motivasi pencegahan 

anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Baki Sukoharjo. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pemberian poster 

terhadap motivasi pencegahan anemia pada ibu hamil di wilayah kerja 

Puskesmas Baki Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menggambarkan karakteristik ibu hamil di wilayah kerja 

Puskesmas Baki Sukoharjo. 

b. Untuk menggambarkan motivasi pencegahan anemia di wilayah kerja 

Puskesmas Baki Sukoharjo. 

c. Untuk menganalisis hubungan pemberian poster terhadap motivasi 

pencegahan anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Baki 

Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi ibu hamil 

Untuk menambah wawasan pengetahuan ibu hamil tentang pencegahan 

anemia pada kehamilannya. 
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b. Bagi Instalansi terkait 

Bagi rumah sakit dan puskesmas dapat meningkatkan kinerja 

pelayanan kesehatan guna untuk pemberian poster terhadap motivasi 

pencegahan anemia pada  ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Baki 

Sukoharjo. 

c. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

mengenai hubungan pemberian poster terhadap motivasi pencegahan 

anemia pada  ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Baki Sukoharjo. 

d. Bagi peneliti berikutnya 

Sebagai referensi untuk peneliti lebih lanjut yang akan melakukan 

penelitian khususnya tentang hubungan pemberian poster terhadap 

motivasi pencegahan anemia pada  ibu hamil di wilayah kerja 

Puskesmas Baki Sukoharjo. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi institusi pendidikan 

Diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan pemberian poster 

terhadap motivasi pencegahan anemia pada ibu hamil. serta 

dipublikasikan dalam bentuk jurnal sebagai acuan mahasiswa untuk 

menambah pengetahuan khususnya mengenai hubungan pemberian 

poster terhadap motivasi pencegahan anemia pada ibu hamil 

b. Bagi perawat 

Sebagai bahan informasi dan masukan dalam meningkatkan pelayanan 

khususnya dalam menangani masalah anemia pada ibu hamil. 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Sulastri. Maliya, A. Zulaicha, E. (2015) “Model Pencegahan Anemia Pada 

Ibu Hamil Untuk Menurunkan Perdarahan Post Partum”. Tujuan penelitian 

ini adalah melakukan implementasi buku saku pintar untuk meningkatkan 

perilaku pencegahan anemia pada ibu hamil. Responden penelitian diberi 

pre test dengan kuesioner 11 pertanyaan tentang perilaku, sebelum 

diberikan buku saku, responden dipastikan kadar Hb nya dalam posisi 

anemia, kemudian responden diberikan buku saku pintar selama 31 hari, 

selanjutnya responden di beri post test. Metode yang dilakukan adalah 

eksperimen semu (Quasi experimental) dengan rancangan pre-test dan 

post-test desain. Uji statistic menggunakan uji Wilcoxon. Persamaan 

dalam penelitian ini memiliki variabel pada ibu hamil, jenis penelitian 

sama, yaitu menggunakan quasy eksperimen. Perbedaannya peneliti tidak 

menggunakan kelompok kontrol dalam penelitian. 

2. Adawiyani, R. (2013) ”Pengaruh Pemberian Booket Anemia Terhadap 

Pengetahuan Kepatuhan Minum Tablet Tambah Darah dan Kadar 

Hemoglobin Ibu Hamil”. Hasil penelitian ini yaitu untuk menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok uji dan kontrol pada 

tingkat pengetahuan (P value = 0,000); tingkat kepatuhan berdasarkan 

kuesioner (P value = 0,0079) dan berdasarkan pill count (P value = 

0,0015), serta kadar Hb (P value = 0,000). Persamaan dalam penelitian ini 
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adalah memiliki variabel ibu hamil yang anemia. Perbedaan media yang 

digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan poster, menilai pengetahuan 

dan kepatuhan minum tablet tambah darah, sementara peneliti menilai 

motivasi ibu hamil terhadap penerapan poster pencegahan anemia., enis 

penelitian eksperimental secara sistematis random sampling. 

3. Ma'rufah, A, A. (2015) ”Hubungan Motivasi Ibu Hamil dengan Kepatuhan 

Mengkonsumsi Tablet Zat Besi (Fe) di Kelurahan Gebang Kecamatan 

Patrang Kabupaten Jember”. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 50% 

ibu hamil yang memiliki responden memiliki motivasi yang tinggi sebesar 

52,6%, selebihnya memiliki motivasi yang rendah sebanyak 47,4%. Pada 

variabel kepatuhan mengkonsumsi tablet zat besi Fe menunjukkan bahwa 

lebih banyak ibu hamil yang mengkonsumsi tablet Fe 50,9%, 

dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak patuh mengkonsumsi tablet zat 

besi sebesar 49,1%. Persamaan dalam penelitian ini adalah memiliki 

variabel motivasi ibu hamil terhadap pemberian tablet Fe. Perbedaannya 

peneliti berfokus pada pengaruh pemberian motivasi terhadap penerapan 

poster pencegahan anemia, jenis penelitiannya menggunakan korelasional 

yang memiliki hubungan dan pengaruh sebab akibat, sistemnya 

menggunakan tehnik probability sampling dengan purposive sampling. 




